
  ברכת המזון
 י נוסח אשכנז"עפ

ִּכי ָׁשם : ָּתִלינּו ִּכּנרֹוֵתינּו, ַעל ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה: ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון, ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו
ַעל ַאְדַמת , ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר יי: ֹוןִׁשירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּי, ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה

ִאם לא ַאֲעֶלה ֶאת , ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לא ֶאְזְּכֵרִכי: ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני, ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם: ֵנָכר
ַּבת : ְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּהָהא, ְזכר יי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָׁשָלִם: ְירּוָׁשַלִם ַעל ראׁש ִׂשְמָחִתי

  : ַאְׁשֵרי ֶׁשּיאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: ַאְׁשֵרי ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָגַמְלְּת ָלנּו, ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה

  :ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: אם מברכים בזימון המברך אומר
  :ם יי ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםְיִהי ֵׁש: המסובים עונים

  :ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו) ֱאלֵֹהינּו: בעשרה(ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך : המברך אומר
  :ְׁשמֹוָּברּוְך הּוא ּוָברּוך : ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו) ֱאלֵֹהינּו: בעשרה(ָּברּוְך : המסובים עונים

ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד . ַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו.  ַאָּתה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך
ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד : ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר. ּוְבַרֲחִמים

ִּכי הּוא ֵאל . ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול. ָלם ָוֶעדלא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹו
ָּברּוְך ַאָּתה : ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא

  : ַהָּזן ֶאת ַהּכל. יי

ְוַעל . ָבה ּוְרָחָבהַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹו.  ְּלָך יי ֱאלֵהינּונֹוֶדה
ְוַעל ְּבִריְתָך . ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים. ֶׁשהֹוֵצאָתנּו יי ֱאלֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

ְוַעל ַחִּיים ֵחן . ְוַעל ֻחֶּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו. ֶׁשָחַתְמָּת ִּבְבָׂשֵרנּו
ְּבָכל יֹום . ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד. ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו

  : ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה

ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָכל .  ַהּכל יי ֱאלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְךְוַעל
ְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת יי ֱאלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ְוָאַכ. ַּכָּכתּוב: ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד
  : ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון. ָּברּוְך ַאָּתה יי: ַהּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך

ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן . ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך.  ָנא יי ֱאלֵהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָךַרֶחם
ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא . ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָךְוַעל . ְּכבֹוֶדָך

ְוַהְרַוח ָלנּו . ְרֵענּו זּוֵננּו ַּפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו. ָאִבינּו. ֱאלֵהינּו: ִׁשְמָך ָעָליו
יֵכנּו יי ֱאלֵהינּו לא ִליֵדי ַמְּתַנת ְוָנא ַאל ַּתְצִר. יי ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו
ַהְּקדֹוָׁשה . ַהְּפתּוָחה. ִּכי ִאם ְלָיְדָך ַהְּמֵלָאה. ָּבָׂשר ָוָדם ְולא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם

  : ֶׁשּלא ֵנבֹוׁש ְולא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוָהְרָחָבה



ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו . רּוְך ַאָּתה ייָּב.  ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּוּוְבֵנה
  : ָאֵמן: ְירּוָׁשָלִים

. ּבֹוְרֵאנּו. ַאִּדיֵרנּו. ַמְלֵּכנּו. ָאִבינּו. ָהֵאל.  ַאָּתה יי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםָּברּוְך
ֹוב ַהֶּמֶלְך ַהּט. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל. ְקדֹוֵׁשנּו ְקדֹוׁש ַיֲעקב. יֹוְצֵרנּו. ּגֹוֲאֵלנּו

הּוא . ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. ְוַהֵּמִטיב ַלּכל
ַהָּצָלה . ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח

ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל . ָלהַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכ. ֶנָחָמה. ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה. ְוַהְצָלָחה
  :ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו. טֹוב

: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:  הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעדָהַרֲחָמן
ְוִיְתַהַּדר . ד ּוְלֵנַצח ְנָצִחיםְוִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלַע. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבר : ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד: ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו : ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצָּואֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו

  : ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליוְּבָרָכה ְמֻרָּבה 

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶּׂשר ָלנּו ְּבׂשֹורֹות 
ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ) ָאִבי מֹוִרי(ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת : טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות

אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל . ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה) ִאִּמי מֹוָרִתי(ֶאת ְו
 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי ְוֶאת ִאְׁשִּתי ְוֶאת :ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר. (ֲאֶׁשר ָלֶהם

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו . אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו, )ַזְרִעי ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי
ֵּכן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה . ּכל. ִמּכל. ַּבּכל, ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב

  : ְונאַמר ָאֵמן. ְׁשֵלָמה

ה ְוִנָּׂשא ְבָרָכ. ַּבָּמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום
  : ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאלִהים ְוָאָדם. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיְׁשֵענּו. ֵמֵאת יי

ַמְגִּדיל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו : ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהָמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה : עֹוָלםְועֶֹׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד 

ְיראּו ֶאת יי ְקדֹוָׁשיו ִּכי ֵאין ַמְחסֹור : ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן
הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב : ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵׁשי יי לא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ִליֵרָאיו
ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר : ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: עֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי ְל

ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי ְולא ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב : ִיְבַטח ַּביי ְוָהָיה יי ִמְבַטחֹו
  : ַעּמֹו ַבָּׁשלֹוםיי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן יי ְיָבֵרְך ֶאת : ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם

 


